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MOOC Skill-Pics

Os infográficos do Skill-Pics
já estão disponível.
Experimente estes recursos
se quiser melhorar as suas
competências em trabalho de
equipa, liderança,
pensamento crítico e criativo,
resolução de problemas,
inovação, impacto social ou
literacia digital.

Programa de Formação
em Serviço

Compêndio de Infográficos
Interativos

Se é um educador ou se
apenas está interessado em
saber mais sobre aprendizagem
online e como criar recursos
digitais para o ensino, tais
como infográficos interativos,
convidamo-lo a fazer uso do
programa de formação em
serviço do Skill-Pics.

Na plataforma de e-learning
Skill-Pics pode encontrar
todos os Infográficos
Interativos e materiais da
Formação em Serviço. Tudo
o que precisa de fazer é
registar-se e terá acesso
livre e completo a todos
estes materiais.

O Skill-Pics promove o desenvolvimento de competências transversais
essenciais para prosperar no mundo do século XXI.

www.skillpics.eu @SkillPicsEducation 

Para acompanhar o desenvolvimento do
projeto Skill-Pics, siga-nos na nossa 

Página de Facebook e Website 
 

Próximos passos
Com apenas alguns meses até ao final do
projeto, realizaremos uma conferência final na
Áustria e um Workshop do Skill-Pics em cada
um dos países parceiros: Áustria, Irlanda,
República Checa, Espanha, Croácia, Chipre,
Portugal e Alemanha.  Se desejar participar,
por favor contacte a sua organização local.

Eventos de formação
O Skill-Pics realizou dois eventos de formação
online para formadores. De 8 a 10 de Março e de
31 de Maio a 3 de Junho, educadores de todos
os países parceiros participaram nestes eventos
online, onde puderam desenvolver as suas
competências digitais, testar os recursos de Skill-
Pics e aprender, discutir e partilhar ideias e boas
práticas com profissionais de outros países.

http://www.skillselevationfhb.com/
http://www.jaitek.net/en/
https://www.trainers-alliance.eu/
https://www.bfi-burgenland.at/
https://www.ustanovacallidus.hr/en/home/
https://fipl.euhttps/www.futureinperspective.com/
https://www.innovade.eu/
https://rightchallenge.org/en/

